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Sammanfattning 
År 2017 anmäldes över 23 000 barnmisshandels brott i Sverige. Trots anmälningsskyldighet 
visar undersökningar en underrapportering från hälso- och sjukvårdspersonal. Syftet med 
studien var att beskriva sjuksköterskans upplevelse av att, på en akutmottagning, möta barn 
som far illa och att göra orosanmälan. En kvalitativ metod användes där tio individuella 
intervjuer genomfördes och analyserades med hjälp av en kvalitativ innehållsanalys med 
induktiv ansats. Resultatet redovisades i fyra generiska kategorier: vikten av att arbeta i team 
för att känna trygghet; teamsamverkan var viktig för att känna stöttning av övrig 
sjukvårdspersonal och socialtjänsten samt att fler personer kunde observera barnet. Vikten av 
att ha rutiner; det behövdes rutiner för att kunna identifiera det barn som misstänks fara illa 
och hur olika rutiner i att skriva orosanmälan skapade olika trygghet. Vikten av att vara 
medveten om fördomar och känslor; De fördomar som finns om socialtjänstens arbete var 
viktiga att känna till i mötet med föräldrarna, likaså kunde sjuksköterskans egna känslor 
påverka det professionella förhållningssättet. Vikten av fortbildning; Sjuksköterskorna 
önskade mer utbildning inom området.  
 
Slutsats: Mötet mellan sjuksköterskan på akutmottagningen och barn som far illa kan 
effektiviseras om sjuksköterskan innehar tillräcklig kunskap för att identifiera dessa barn. 
Regelbunden kompetensutveckling är grundläggande för evidensbaserad omvårdnad till barn 
som far illa. Fastställda rutiner och riktlinjer är av betydande karaktär för sjuksköterskorna. 
Teamsamverkan stärker tryggheten hos sjuksköterskorna i mötet med barn som far illa. 
 
Nyckelord: akutmottagning, barnsjuksköterska, orosanmälan, sjuksköterska, teamsamverkan.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	   	   	  
	  

	  

Summary 
In 2017, more than 23,000 child abuse crimes were reported in Sweden. Despite the 
obligation to report, surveys show that there is an under-reporting from healthcare 
professionals. Therefore the purpose of this study was to describe the nurse's experiences of 
meeting children being maltreated at an emergency department and how they report the 
problem. A qualitative method was used in this study. Ten individual interviews were 
conducted and analyzed by using a qualitative content analysis with inductive approach. The 
results was presented in four categories: The importance of working in teams to feel secure; 
team collaboration was important; both to feel supported by other healthcare professionals 
and also to collaborate with the social services in observing the child. The importance of 
having routines; to be able to identify the child who potentially was being maltreated and how 
to feel secure in writing a social care report. The importance of being aware of prejudices and 
feelings; the prejudices existing about the social services was important to know in meeting 
the parents, as well as being aware of your own feelings and how they can affect the 
professional approach.  
The importance of continuous education; nurses wished for more education in the field.  
 
Conclusions: The meeting between the nurse at the emergency department and children who 
are maltreated can be more effective if the nurse have sufficient knowledge to identify these 
children. Regular competence development is fundamental for evidence-based practice 
nursing for children who are maltreated. Team collaboration strengthens the safety of nurses 
in the meeting with children who are maltreated. 
 
Keywords: emergency department, pediatric nurse, social notification, nurse, team 
collaboration. 
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Inledning 
Världshälsoorganisationen (WHO) uppskattar att 40 miljoner barn över hela världen är offer 
för barnmisshandel varje år (Piltz & Wachtel, 2009). År 1979 var Sverige det första landet i 
världen att införa ett förbud mot barnaga (Jansson, Jernbro & Långberg, 2011). För närmare 
30 år sedan antog FN en konvention om barns rättigheter, barnkonventionen. 
Barnkonventionen säger bland annat att vi tillsammans ska ”skydda barnet mot alla former av 
fysiskt eller psykiskt våld, skada eller övergrepp, vanvård eller försumlig behandling, 
misshandel eller utnyttjande, innefattande sexuella övergrepp” (Unicef 2009). 
Barnmisshandel har anmälts till polisen i Sverige sedan mitten av 1980-talet (Janson, Jernbro 
& Langberg, 2011).  Socialtjänstlagen (SFS 2001:453) reglerar att all sjukvårdspersonal har 
ett ansvar att anmäla till socialtjänsten om misstanke finns att ett barn far illa, oavsett om 
bevis finns eller inte. Trots skyldigheten att anmäla till socialtjänsten visar undersökningar att 
det finns en underrapportering från hälso- och sjukvården. Barn som far illa kommer inte 
alltid till socialtjänstens kännedom och kan därmed inte alltid få det stöd eller det skydd som 
de behöver från samhället (Socialstyrelsen 2014). Varje år dör barn i Sverige till följd av 
misshandel (Tingberg, Bredlöv & Ygge, 2008). År 2017 anmäldes över 23 000 
misshandelsbrott i Sverige där brottsoffret var under 18 år. Detta är en ökning med 37% 
jämfört med 2008 (Brottsförebyggande rådet, 2018). Då antalet anmälningar där misstanke 
om att ett barn far illa ökar ställer det höga krav att barnsjuksköterskor/sjuksköterskor på en 
akutmottagning har den kompetens som behövs för att möta dessa barn och deras familjer. 
 
Bakgrund 
Barnets rättigheter 
Sveriges riksdag har beslutat att barnkonventionen ska bli svensk lag den 1 januari 2020. 
Genom att göra barnkonventionen till lag skapas ett viktigt verktyg för att stärka barns 
rättigheter i praktiken. Det innebär att det enskilda barnets rättssäkerhet stärks och att barnets 
bästa kommer i främsta rummet på ett tydligare sätt än i dag (Unicef, 2018). I Sverige 
diskuteras barnperspektivet som belyser barns rättigheter och barns bästa. Barnperspektivet 
kan delas in i barnperspektiv, barnrättsperspektiv och barnets perspektiv. Med att ha ett 
barnperspektiv avses att en vuxen så långt som möjligt sätter sig in i ett barns situation och 
försöker se till barnets bästa. Barnperspektivet innebär att inför varje beslut eller åtgärd 
överväga om beslutet eller åtgärden rör eller kan röra barn och i så fall på vilket sätt. 
Barnrättsperspektivet uttrycker en skyldighet att genom lämpliga åtgärder förverkliga barnets 
mänskliga rättigheter och barnets bästa. Detta perspektiv är särskilt viktigt att tänka på då 
barnet utsätts för brott av sina föräldrar eller då föräldrarna är oförmögna att föra barnets 
talan. Barnets perspektiv beskriver hur barnet själv ser på sin omvärld, sina villkor och sin 
situation. Det innebär att barnet själv fortlöpande är delaktigt och, utifrån sin ålder och 
mognad ges möjlighet att bidra med sina erfarenheter, synpunkter och förslag samt ges 
möjlighet till återkoppling (Socialstyrelsen 2014). Barnperspektivet är således något som 
sjuksköterskan bör ha i åtanke vid mötet med barn från alla sociala grupper som misstänks far 
illa (Nilsson et al, 2015). 
 
Barn som far illa 
Barnmisshandel och försummelse är ett socialt, medicinskt, psykologiskt och juridiskt 
problem som förkommer i alla länder och i alla socialgrupper (Tingberg, 2015). Det har visat 
sig att barnmisshandel och vanvård är mer vanligt hos familjer som lever under dåliga sociala 
förhållanden som till exempel arbetslöshet, missbruk och utanförskap i samhället (Lewin & 
Herron, 2007). Barnmisshandel kan till exempel innebära att föräldrar misslyckas med att ge 
barnet mat och kläder, att de inte kan skydda dem från fysisk skada eller fara eller att barnet 



	   	   	  
	  

2	  
	  

inte får tillgång till lämplig vård eller behandling. Fysiska övergrepp orsakar fysiska skador 
och symtom för barnet. Dessa inkluderar till exempel blåmärken, brännskador, huvudskador, 
frakturer och inre skador. Barnmisshandel kan i värsta fall leda till barnets död. I de fall där 
misshandeln leder till barnets död har det visat sig att misshandeln pågått lång tid innan dess 
att barnets död inträffat (Paavilainen, Åstedt-Kurki, Tammentie, Paunonen-Ilmonen, 
Merikanto & Laippala, 2002).  Barnmisshandel kan också innefatta försummelse av barnets 
grundläggande känslomässiga behov (Lewin & Herron, 2007). Psykologisk barnmisshandel 
avser att på ett skrämmande sätt, lura och hota barnet på ett sådant sätt att barnets psykiska 
välbefinnande och utveckling skadas. Barnmisshandel kan vara direkt eller indirekt. Direkt 
misshandel innebär att en vuxen utövar fysiskt eller psykiskt våld mot barnet, sexuella 
övergrepp och försummelse ingår också här (Paavilainen et al., 2002). Det talas även om 
medicinsk misshandel som innebär att föräldrar söker vård för sjukdomar och symtom som 
inte existerar och därmed utsätter barnet för onödiga och plågsamma sjukvårdsinsatser 
(Lagerberg, 2016). Indirekt misshandel är misshandel riktad mot andra familjemedlemmar 
som indirekt påverkar barnet. Indirekt misshandel innebär exempelvis kontinuerliga 
våldsamma argument mellan föräldrarna, som barnen tvingas att observera (Paavilainen et al., 
2002). Barn och ungdomar kan också fara illa på grund av sitt eget beteende, exempelvis på 
grund av missbruk, kriminalitet och annat självdestruktivt beteende. Även när hälso- och 
sjukvårdspersonal möter dessa barn finns en skyldighet att göra en orosanmälan till 
socialtjänsten (SFS 1949:381). 

 

Sjuksköterskans anmälningsskyldighet 

Definitionen av ett barn är en person från dess födelse tills dess att personen fyllt 18 år 
(Unicef, 2009). Anmälningsskyldigheten avser inte ungdomar som har fyllt 18 år och inte 
heller ofödda barn. (SFS 2001:453). Trots skyldighet att anmäla till socialtjänsten visar 
undersökningar att det finns en underrapportering från hälso- och sjukvården. Barn som far 
illa kommer inte alltid till socialtjänstens kännedom och kan därmed inte alltid få det stöd 
eller det skydd som de behöver från samhället (Socialstyrelsen, 2014). Föräldrabalken (SFS 
1949:381) säger att barn ska ha rätt till trygg miljö, god omvårdnad och en bra fostran. Barn 
ska behandlas med aktning för sin person och egenart och får inte utsättas för kroppslig 
bestraffning eller annan kränkande behandling (ibid). Som hälso- och sjukvårdpersonal räcker 
det med en misstanke om att ett barn inte får sina grundläggande behov tillgodosedda i 
hemmet, är utsatt för psykiskt och fysiskt våld, sexuella övergrepp eller annan utsatthet som 
kan medföra fara för barnets hälsa och utveckling för att anmäla till socialtjänsten. Hälso- och 
sjukvårdspersonalen behöver inte heller träffa barnet för att vara skyldiga att göra en anmälan 
till socialtjänsten. Även uppgifter som den anmälningsskyldiga har fått ta del av genom en 
annan person eller obestyrkta uppgifter kan ge indikationer på att ett barn far illa. Det kan till 
exempel handla om barn till vuxna patienter som söker för skador uppkomna av våld eller 
berättar om förhållanden hemma som tyder på att ett barn far illa. Hälso- och 
sjukvårdspersonal kan inte göra anonyma anmälningar till socialtjänsten, något som en 
privatperson kan göra. Detta innebär att hälso- och sjukvårdspersonal som gör en anmälan till 
socialtjänsten kan behöva extra stöd av sin chef och sina kollegor. Om det är flera som gjort 
samma iakttagelser så kan flera namn stå på anmälan. Anmälan kan göras både muntlig och 
skriftlig men det bästa är en skriftlig anmälan då risken för missförstånd minskar 
(Socialstyrelsen, 2014). Att avstå från att göra en anmälan kan påverka ett barn för lång tid 
framöver (Jansson, Jernbro & Långberg, 2011). 
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Ohälsa hos barn som misshandlats 

Att bli slagen hemma har många negativa effekter för barnet förutom själva bestraffningen. 
Barn som har blivit slagna löper större risk att i högre utsträckning bli mobbade eller själva 
mobba andra barn. De klarar sig sämre i skolan, har betydligt mer kroppsliga och psykiska 
symtom och har mycket oftare råkat ut för skador (Jansson, Jernbro & Långberg, 2011). Barn 
som misshandlats har ofta svårt att uttrycka sina känslor med ord. De tenderar ofta att 
kanalisera sina dåliga känslor till handling, vilket ofta är aggressiva handlingar. Barn som 
misshandlats pratar oftast inte om sina dåliga erfarenheter och det är vanligt att de förnekar att 
det skett. Dessa barn kan ha en beteendeproblematik, bryta mot regler och vara mer 
aggressiva än barn med bakgrund utan våld. Barns aggressioner kan riktas mot syskon, 
föräldrar eller till och med mot okända människor. Misshandlade barn upplever sig inte ha tid 
att njuta av sitt liv, för all energi är förbrukad av att försöka överleva. De förväntar sig inte att 
situationen ska förbättras men de har en stark önskan om att överleva, till exempel genom att 
bestämma att deras egna barn kommer att få det bättre. Barn som misshandlas upplever ofta 
ohälsa och kan få problem med långvariga konsekvenser. Misshandel i barndomen orsakar 
ofta psykologiska symptom, såsom depression senare i livet, dålig självkänsla och problem 
med sociala relationer och svårigheter i skolan (Piltz & Wachtel, 2009). Det har visat sig att 
försummade barn ofta får ännu fler problem än de barn som misshandlats fysiskt. Bakom 
vuxnas våld mot barn finns vanligen stressande livsomständigheter i familjen såsom 
ekonomisk och psykosocial utsatthet och belastning, psykisk ohälsa och egna erfarenheter av 
våld hos föräldern (Paavilainen et al., 2002). I kontakten med dessa barn är det relevant att 
barnsjuksköterskan är medveten om att ett barn som far illa påverkas inte bara här och nu utan 
löper också stor risk att drabbas av efterföljande problem (Kolar & Davey, 2007; WHO). Det 
är viktigt att barnsjuksköterskan bibehåller ett professionellt förhållningssätt i mötet med 
dessa barn och deras familjer (Tingberg, Bredlöv & Ygge, 2008). 

 

 

Barnsjuksköterskans roll i arbete med barn som misstänks fara illa 

En specialistsjuksköterska med inriktningen hälso- och sjukvård för barn och ungdomar ska 
kunna möta barn och ungdomar i alla tänkbara situationer. Barnsjuksköterskan ska ha 
specifika kunskaper, färdigheter och kompetens i att identifiera barn som far illa eller som 
riskerar att fara illa och i samarbete med barnet, dess familj, andra vårdgivare och 
myndigheter säkerställa att barnet får vård och/eller annat omhändertagande (Svensk 
sjuksköterskeförening, 2008). Sjuksköterskor som arbetar på akutmottagningar och 
akutavdelningar har ofta första kontakten med misshandlade barn. Dessa sjuksköterskor har 
en nyckelposition för att upptäcka problem i familjens funktionssätt och riskfaktorer som 
eventuellt är relaterade till barnmisshandel och symptom och skador på barnet de möter (Piltz 
& Wachtel, 2009). Tecken på barnmisshandel kan vara blåmärken, frakturer, dålig tandstatus, 
infekterade sår, multipla skador eller att barnet inkommer flera gånger på grund av upprepade 
olyckor (Paavilainen et al., 2002; Lewin & Herron, 2007). Ett avvikande beteende hos barnet 
så som rädsla, passivitet, att inte våga prata i förälderns närvaro, aggressivitet och gråt kan 
också vara tecken på att barnet far illa. Även föräldrarnas beteende kan spegla att barnet på 
något sätt far illa, detta om föräldern exempelvis är överbeskyddande, har ett aggressivt 
beteende, är nervöst, skyller på barnet eller inte låter barnet prata enskilt med sjuksköterskan 
(Paavilainen el al., 2002). En studie beskriver att akutmottagningen ofta är en arbetsplats där 
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det händer mycket och där personalen ofta är pressade. När yrkesverksamma är belastade med 
extra uppgifter kan vissa uppgifter glömmas bort och de missar då att vara extra uppmärksam 
(Diderich,Verkertrak, Oudesluys-Murphy, Dechesne, Buitendijk & Fekkes, 2015). Tidigare 
forskning har visat på att sjuksköterskor undvikit att skriva orosanmälan med anledning av att 
situationen skulle kunna varit feltolkad och att den kan göra mer skada än nytta (Lazenbratt & 
Freeman, 2006; Eisbach & Driessnack, 2010). De gånger det kändes tryggt att skriva en 
orosanmälan var när sjuksköterskan kunde se tydliga tecken på att barnet for illa, till exempel 
efter att barnet haft tecken på fysisk misshandel (Eisbach & Driessnack, 2010). Vidare 
beskrev sjuksköterskorna i Lazenbratt och Freemans (2006) studie saker som kunde hindra 
dem från att rapportera in missförhållanden så som till exempel rädsla över att en 
inrapportering till socialtjänsten skulle kunna skapa onödigt lidande för barnet. De kände även 
oro att över att relationen med familjen skulle kunna skära sig (a.a). Flera av sjuksköterskorna 
uttryckte att de ville ha mer utbildning och riktlinjer samt ett utarbetat arbetssätt gällande 
orosanmälan till socialtjänsten (Lazenbatt & Freeman, 2006; Tingberg, Bredlöv & Ygge, 
2008). Att känna en sak djupt inom sig och samtidigt uppträda och inte visa vad du egentligen 
känner var en av de största utmaningarna för sjuksköterskorna. Det fanns en förväntan på att 
sjuksköterskorna skulle förbli professionella och fokusera på barnet även i svåra situationer. 
Ett av de viktigaste övervägandena som sjuksköterskorna hade i anspråk i deras första 
bedömning var barnets säkerhet samtidigt som de upplevde det svårt att bemöta föräldrarna på 
ett professionellt sätt. Många sjuksköterskor uttryckte en stark önskan om att förbli 
professionella i sin kontakt med föräldrarna och att det viktigaste för dem var att ha barnet i 
fokus. Sjuksköterskorna som möter misshandlade barn beskrev ett behov av psykologiskt 
stöd. En majoritet av sjuksköterskorna uttryckte behovet av bättre rutiner när de kom i kontakt 
med misshandlade barn och deras föräldrar (Tingberg, Bredlöv & Ygge, 2008).  

 

Omvårdnad i mötet med barn som far illa 

Barnsjuksköterskans huvudområde är omvårdnad. Omvårdnad definieras som sjuksköterskans 
professionella förmåga att förstå situationen, bedöma, samt handla för patientens bästa. 
Omvårdnad kan beskrivas med hjälp av konsensusbegreppen; hälsa, människa, miljö och 
vårdande (Wiklund Gustin & Bergbom, 2012).  

Sjuksköterskan bär ansvaret för omvårdnaden och därmed även den samskapande 
omvårdnaden där sjuksköterskan och familjen gemensamt skapar vården. Samskapande 
omvårdnad innebär att alla deltagare; sjuksköterskan, barnet och barnets närstående, 
tillsammans med organisationen sätter upp mål som är individuella och hanterbara för barnet. 
Omvårdnadsmålet har sin grund i lagar, riktlinjer, kapacitet och processer i vården. 
Samskapande omvårdnad bygger på en öppen kommunikation som är både respektfull och 
effektiv och en gemensam planering av vården sker där hänsyn tas till varandras erfarenhet 
och expertis (Batalden et al., 2016).  

Målet med all omvårdnad är att främja hälsa. Hälsa definieras enligt WHO (1948) som ett 
tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande, inte endast frånvaro av 
sjukdom och funktionsnedsättning. För att främja barnets hälsa är det viktigt att 
sjuksköterskan tidigt uppmärksammar barnets ohälsosamma situation och att barnet får god 
omvårdnad under besöket på akutmottagningen (Dahlberg & Segesten, 2010). 
I denna uppsats beskrivs barnet som människan, alla människor under 18 år är barn enligt 
barnkonventionen (Unicef, 2009).  
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Miljön betecknas som den plats där vi befinner oss. Allt runt omkring oss, både den fysiska 
platsen men även det psykosociala kring barnet är dess miljö (Wiklund Gustin & Lindwall, 
2012). Barnets hemmiljö kan i många fall komma att vara skadlig för barnet då det ofta är en 
förälder som står misstänkta i de fall där ett barn far illa (Brottsförebyggande rådet, 2018). 
När barnet kommer till en akutmottagning kan miljön ge såväl trygghet som otrygghet hos 
barnet och den som vårdar barnet bör skapa en miljö som främjar barnets hälsa (Ylikangas, 
2012). Att vårdas av personal med särskild kunskap inom barnsjukvård och på en 
barnavdelning anses som en lämplig miljö för barnet (NOBAB, 2017). 

För att vården som ges skall vara säker och av god kvalitet är det viktigt att 
specialistsjuksköterskan är medveten om de sex kärnkompetenserna; personcentrerad vård, 
teamsamverkan, evidensbaserad vård, kvalitetsutveckling, säker vård och informations- och 
kommunikationsteknik (Edberg, Ehrenberg, Friberg, Wallin, Wijk & Öhlén, 2014). I denna 
studie har författarna valt att fokusera på evidensbaserad vård och teamsamverkan. 

Evidensbaserad vård ska ge så stor patientnytta som möjligt på det mest kostnadseffektiva 
sättet som möjligt (Johansson & Wallin, 2013). För att kunna ge barnet bästa möjliga evidens 
tas hänsyn till forskning, kliniska bedömningar, expertkunskap och barnets egna värderingar 
och önskemål (Tracy & Barnsteiner, 2013). I en omvårdnadssituation innebär det att 
identifiera, lindra, behandla och utvärdera, vilket kan uppfattas som en svårighet i mötet med 
barn som far illa (Johansson & Wallin, 2013). Det kan vara särskilt svårt att bedriva 
evidensbaserad omvårdnad i komplexa situationer där ökade krav på att identifiera problemet 
finns (ibid). Svensk Sjuksköterskeförening (2016) anser att svensk sjukvård behöver fler 
specialistsjuksköterskor för att kunna säkra upp för evidensbaserad omvårdnad. 

I teamsamverkan innefattas både samverkan med den egna professionen men också med 
andra professioner i vården (Carlström, Kvarnström & Sandberg, 2013). Flerprofessionellt 
samarbete behövs när hälso- och sjukvårdspersonnal tar hand om familjer där det finns en 
misstanke om barnmisshandel och anses extra viktigt vid vård i komplexa situationer (Berlin 
& Sandberg, 2012; Paavilaninen et al, 2012). Genom teamsamverkan mellan professioner kan 
säkerheten stärkas för barnet då teamet kompletterar varandra och därigenom skapar en så 
stor patientnytta som möjligt (Carlström, Kvarnström & Sandberg, 2013).  

 

 
Problemformulering 
Antalet fall där det finns en misstanke om att barn far illa har under de senaste åren ökat i 
Sverige. FN:s barnkonvention lyfter fram barns rättigheter i världen. Det är viktigt att 
sjuksköterskan som möter barn har barnets perspektiv i centrum. Olika former av 
barnmisshandel förekommer i alla sociala grupper. Barn som blivit utsatta för misshandel 
löper stor risk att drabbas av fysisk och psykisk ohälsa under en lång tid efter det att 
misshandeln har skett.  
Sjuksköterskor har en skyldighet att göra en anmälan till socialtjänsten vid misstanke om att 
ett barn far illa men undersökningar visar att det finns en underrapportering från hälso- och 
sjukvården.  Flera studier visar att det finns en osäkerhet och rädsla bland sjuksköterskor när 
det kommer till att möta barn som far illa. Få studier belyser hur det är att möta dessa barn på 
en akutmottagning samt att göra en anmälan till socialtjänsten.  
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Syfte	  
Beskriva sjuksköterskans upplevelse av att, på en akutmottagning, möta barn som far illa och 
att göra orosanmälan. 
 
Metod 
Design 
En kvalitativ induktiv forskningsansats valdes där individuella kvalitativa intervjuer har 
genomförts (Priebe & Landström, 2012). Intervjuerna bestod av öppna frågor med 
uppföljande frågor utifrån informantens svar. Intervjun syftade till att få informanten att 
beskriva upplevelsen kring att möta barn som far illa på en akutmottagning, samt upplevelsen 
av att skriva en orosanmälan.  
 
 
Urval av deltagare  
Inklusionskriterier för att ingå i studien var att informanten skulle vara legitimerad 
sjuksköterska, ha sin anställning på en akutmottagning, i sin yrkesroll mött barn som far illa 
eller misstänkts fara illa samt att minst en orosanmälan skrivits.   
Ett strategiskt urval gjordes då författarna ville ha ett antal sjuksköterskor som kunde svara på 
syftet (Henricson & Billhult, 2012). Verksamhetschefer och enhetschefer vid två allmänna 
akutmottagningar samt två barnmedicinska akutmottagningar på två medelstora sjukhus 
kontaktades via telefon och brev skickades via mejl (bilaga 1). Tillstånd att genomföra 
intervjuerna inhämtades av respektive chef. Cheferna kontaktade i sin tur sjuksköterskor på de 
respektive enheterna och återkopplade sedan till författarna med namn på sjuksköterskor som 
visat intresse för att delta i studien. Sjuksköterskorna kontaktades av författarna via telefon 
där de fick ytterligare information om studien och de tillfrågades om deltagande i studien. I 
samband med detta skickades även ett informationsbrev till dem via mejl (bilaga 2). Efter att 
de getts tid att tänka över sitt deltagande och ställa frågor gav de sitt informerade samtycke till 
deltagande.    
 
Deltagare 
Tio sjuksköterskor inkluderades. Bland deltagarna fanns allmänsjuksköterskor, och 
specialistsjuksköterskor. Det fanns en spridning på ålder samt yrkeserfarenhet, se tabell 1.  	  
Tabell 1. Demografisk data (n=10) 
Ålder 
26-35 år 
36-45 år 
46-55 år 
56-58 år 

Antal 
6 
2 
1 
1 

Yrkeserfarenhet som sjuksköterska 
1-9 år 
10-19 år 

År 
6 
4 

Utbildning 
Grundutbildad sjuksköterska 
Barnsjuksköterska 
Ambulanssjuksköterska 

Antal 
4 
5 
1 

Arbetsplats 
Allmän akutmottagning 
Barnakutmottagning 
Kombinerad tjänst; akutmottagning och ambulans 

Antal 
3 
6 
1 
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Datainsamling 
Intervjun startade med frågor kring demografiska data. Därefter utgick frågorna från en 
intervjuguide med semistrukturerade frågor (bilaga 3) i enlighet med Danielsson (2012) där 
fokus på frågorna handlade om sjuksköterskans tankar och upplevelser kring att möta barn 
som far illa och att göra en orosanmälan. Den inledande frågan löd “Kan du berätta om en 
situation där du mötte ett barn som du misstänkte for illa?” Följdfrågorna anpassades efter 
informantens svar och kunde tex vara “Vad tänkte du då? Hur gick ni vidare? Vad pratade ni 
om då? Hur kändes det att möta barnet?” Intervjuerna genomfördes i ett avskilt rum på en 
plats som informanten själv fått välja vilket innebar att alla informanter valde att bli 
intervjuade på sin arbetsplats. Författarna genomförde fem intervjuer vardera. Intervjuerna 
spelades in på en mobiltelefon eller surfplatta. Intervjuerna transkriberades och 
avidentifierades av författarna. Ljudfilerna sparades under arbetets gång och raderades sedan 
efter att uppsatsen blivit godkänd (Kjellström, 2012).  
 
Förförståelse 
Som författare är det viktigt att reflektera kring den egna förförståelsen innan en studie 
påbörjas. Förförståelsen syftar på det faktum att vi kan och vet en hel del saker redan innan en 
studie påbörjas (Priebe & Landström, 2012). Båda författarna har erfarenhet av att möta barn 
som far illa, varav en av författarna har stor erfarenhet av detta i ett skede där anmälan till 
socialtjänsten redan har gjorts. Författarna diskuterade sin förförståelse under hela arbetet 
med magisteruppsatsen och försökte därigenom vara medvetna om denna. 
 
Kontex	  
Informanterna i denna studie arbetade på två medelstora sjukhus i södra Sverige. På båda 
sjukhusen fanns en allmän akutmottagning och en barnakutmottagning, där barn med 
barnmedicinska besvär tas emot. På båda sjukhusen fanns en barnklinik med bland annat 
vårdavdelning för barn som behöver inneliggande vård. De två sjukhusen ligger i olika län. I 
respektive sjukhus upptagningsområde bor ca 80 000 respektive ca 45 000 barn och 
ungdomar i åldrarna 0-17 år.  
 
Dataanalys	  
All insamlad data från intervjuerna analyserades induktivt med hjälp av en kvalitativ 
innehållsanalys (Priebe & Landström, 2012). Detta utifrån studiens syfte då författarna ansåg 
att det inte finns tillräckligt med kunskap om sjuksköterskans upplevelse, av att på en 
akutmottagning, möta barn som far illa och att göra orosanmälan (Elo & Kyngäs, 2007). En 
induktiv ansats rekommenderas då det är en mindre mängd data som skall analyseras och 
tolkas på ett beskrivande sätt. Intervjuer ansågs vara mest lämpliga för att få fram så 
meningsfull information om studiens syfte som möjligt (Granheim & Lundman, 2004). All 
data analyserades i tre faser; förberedelse, organisering och redogörelse. I förberedelsefasen 
valdes en analysenhet, vilket i denna studie blir intervju av sjuksköterskor på en 
akutmottagning. I ett första steg under förberedelsefasen lyssnades intervjuerna igenom flera 
gånger och skrevs sedan ned ordagrant av författarna. På detta sätt skapades en helhetsbild 
och känsla för intervjuernas innehåll. Därefter lästes de avkodade intervjutexterna igenom 
flera gånger av båda författarna (Elo & Kyngäs, 2007). Under organiseringsfasen plockades 
utifrån studiens syfte, meningsenheter ut som fortsatta analysenheter. Analysenheterna skrevs 
in i en matris och kondenserades sedan av författarna (se tabell 2). När det behövdes 
plockades omkringliggande text med då det ansågs vara viktigt för sammanhanget i texten 
(Elo & Kyngäs, 2007; Graneheim & Lundman, 2004).  
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I redogörelsefasen skapades subkategorier utifrån analysenheterna. Dessa formade sedan 
generiska kategorier vilka kom att ligga till grund för resultatet (Priebe & Landström, 2012). 
Det är författarnas egna tolkningar som ligger till grund för resultatet.  
 
Tabell 2. Exempel på analysprocessen 
Meningsbärande enhet Kod Subkategori Generisk 

kategori 
”Det kan väl också handla om 
okunskap, att man inte vet hur 
de här orosanmälningarna 
funkar. Jag hade önskat att jag 
fått mer återkoppling från 
socialtjänsten om vad det ledde 
till. ” 

Okunskap om 
socialtjänstens 
arbete 

Behov av kunskap 
kring socialtjänstens 
arbete 

Behov av 
fortbildning 

”Jag tror att vi ventilerade våra 
tankar bara och var väldigt 
överens om att den här 
mamman behövde hjälp att ta 
hand om sina barn.”  

Ventilerade 
med kollega 

Att samarbeta med 
sjukvårdspersonal 
ger trygghet 

Vikten av att 
arbeta i team 
för att känna 
trygghet 

 

Etiska överväganden 
Vid ett vetenskapligt arbete är det viktigt att ta hänsyn till forskningsetiken. Forskningsetik är 
de etiska överväganden som görs inför och under genomförandet av ett vetenskapligt arbete. 
Den etiska utmaningen vid ett vetenskapligt arbete som handlar om människor är att undvika 
att de utnyttjas, skadas eller såras. Under hela forskningsprocessen togs hänsyn till de tre 
etiska principer som skall vara grundläggande vid ett vetenskapligt arbete. Dessa är; 
autonomiprincipen, göra-gott principen samt rättviseprincipen. Autonomiprincipen innebär att 
varje människas integritet respekteras och att en rätt till självbestämmande finns (Kjellström, 
2012). Informanterna informerades muntligt och skriftligt om studiens syfte och vad ett 
deltagande i studien innebar för dem utifrån informationskravet. De informerades även om att 
deltagandet var frivilligt och att de när som helst under studiens gång kunde avbryta sitt 
deltagande. Tid och plats för intervjun valdes av informanterna. Alla informanter gav ett 
muntligt samtycke till sitt deltagande i studien (Vetenskapsrådet, 1990). På detta sätt togs 
autonomiprincipen i beaktande. Göra-gott principen fokuserar på människans välbefinnande 
och består av två delar. Att inte skada informanterna samt att maximera möjliga fördelar och 
minimera skada. Göra-gott principen beaktades då alla informanter innan intervjun påbörjades 
informerades om att all data som kom fram i resultatet skulle behandlas konfidentiellt och inte 
skulle kunna kopplas till den enskilda individen (Kjellström, 2012). Utifrån kravet om 
konfidentialitet informerades informanterna muntligt om att alla inspelade intervjuer kom att 
raderas efter att arbetet avslutas samt fram till dess förvaras så att obehöriga inte kunde ha 
tillgång till dem (Vetenskapsrådet, 1990).  Rättviseprincipen har sin utgångspunkt i 
människors lika värde (Kjellström, 2012). Under intervjuerna gavs alla informanter oavsett 
kön, ålder, och arbetslivserfarenhet samma möjlighet att berätta om sina upplevelser då 
samma grundfrågor ställdes till dem alla. 
 
 
 
 



	   	   	  
	  

9	  
	  

Resultat	  
Efter analysen växte fyra generiska kategorier fram, tillsammans med åtta tillhörande 
subkategorier. De fyra generiska kategorierna som framkom var vikten av att arbeta i team för 
att känna trygghet, vikten av att ha rutiner, vikten av att vara medveten om fördomar och 
känslor samt vikten av fortbildning, se figur 1.	  	  
	  

Figur1. Generiska kategorier med tillhörande subkategorier

	  
 
Vikten av att arbeta i team för att känna trygghet. 
Att arbeta i team var en viktig hörnsten för sjuksköterskorna för att känna trygghet i mötet 
med barn som far illa och att skriva orosanmälan. Ett välfungerande och bra samarbete med 
annan sjukvårdspersonal och socialtjänsten ingav trygghet.   
 
Att samarbeta med sjukvårdspersonal ger trygghet 
Att arbeta i team ingav trygghet hos sjuksköterskorna, det beskrivna teamet innehöll olika 
yrkesprofessioner från olika enheter på sjukhuset. Teamarbetet stärkte sjuksköterskorna i sitt 
arbete gällande barn som far illa, det gav dem trygghet att vid oro för ett barn kunna diskutera 
med kollegor. Genom teamarbetet fick sjuksköterskorna mer information om den specifika 
situationen då flera personer kunde observera barnet, sjuksköterskorna kunde samtala med 
varandra om vad de sett och upplevt i mötet med barnet och därigenom identifiera olika saker. 
Hos sjuksköterskor som arbetade på en allmän akutmottagning lyftes samarbetet med 
barnakutmottagningens personal som en viktig del i att stärka tryggheten. 
 
“Vi hjälps åt flera stycken och jobbar ofta med personalen på barnakuten. Vi jobbar som ett 
team och kompletterar varandra.”  

(Intervju 4) 
 
Hos sjuksköterskor med erfarenhet fanns det en trygghet som vuxit fram med åren, samtidigt 
som sjuksköterskorna berättade att även nyutexaminerade kollegor var väldigt duktiga, 
pålästa och engagerade i arbetet med barn som far illa. De nya sjuksköterskorna kunde i vissa 
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fall hjälpa dem som arbetat en längre tid att faktiskt agera och stärkte dem till att veta när de 
skulle skriva en anmälan.  En osäkerhet och nervositet beskrevs av sjuksköterskor som 
saknade tidigare erfarenheter av att möta barn som far illa. När anmälan gjordes första gången 
fanns en viss nervositet kopplat till att detta var en situation som de inte tidigare upplevt, 
genom ett nära samarbete och stöd från kollegor försvann en viss del av nervositeten.  
 
”Tillsammans med andra har jag gjort det  .. Det är ju jättetryggt. Tack och lov är vi ju 
många som jobbar här så man kan ju liksom diskutera det ihop.”  

(Intervju 10) 
 
Att samarbeta med socialtjänsten ger trygghet 
Det stöd och den rådgivning som fanns att inhämta hos socialtjänsten upplevdes som en 
bidragande faktor till att känna trygghet i sitt agerande kring att skriva orosanmälan. 
Sjuksköterskorna upplevde att osäkerheten minskade och att tryggheten ökade genom att de 
kunde diskutera specifika fall med socialtjänsten innan orosanmälan skrevs.  
 
“Dessutom kontaktade jag soc... Så med hjälp av dem så kände jag mig ganska trygg, att jag 
hade deras ord och deras tankar i ryggen på något vis. Att det jag gjorde var rätt beslut.” 

(Intervju 9) 
 
Vikten av att ha rutiner	  
Att har rutiner var viktigt för sjuksköterskorna. Det behövdes rutiner både för hur barnet som 
for illa skulle identifieras samt för hur anmälan skulle skrivas. 
 
Behov av rutiner för att identifiera barn som far illa 
Sjuksköterskor lyfte olika rutiner för att kunna identifiera barn som far illa. Likaså lyftes 
okunskap kring fastställda rutiner och arbetsplatser där det var en brist på rutiner för att 
identifiera barn som far illa och skriva orosanmälan. I de fall där tydliga rutiner och riktlinjer 
fanns stärktes sjuksköterskornas trygghet i arbetet med barn som far illa. 
Sjuksköterskorna i studien framförde en svårighet i att mötena på akutmottagningen är väldigt 
korta, det korta mötet innebar att observationstiden var begränsad och det gjorde det svårt att 
bedöma om en orosanmälan skulle skrivas eller inte. En metod som användes för att kringgå 
svårigheten med det korta mötet var att barnet lades in på avdelningen för att ge 
vårdpersonalen mer tid att observera barnet när misstanke om att något inte stod rätt till fanns.  
 
“De barn man misstänker far illa läggs alltid in för observation på avdelningen.” 

(Intervju 4) 
 
Sjuksköterskor som arbetat med barn under flera år beskrev den kliniska blicken som en 
viktig del i att kunna identifiera barn som far illa, genom åren hade sjuksköterskorna lärt sig 
att se om något var fel. Ytterligare en metod som användes för att identifiera de barn som 
misstänks fara illa var att det tas en nakenvikt på barnen på akutmottagningen. På så vis 
kunde de inspektera hudkostymen på barnet och upptäcka eventuella tecken på misshandel. 
 
“Vi väger alltid och ber dem ta av sig. Inte alltid de stora barnen behöver ta av sig allt. Men 
alltid de minsta barnen.” 

(Intervju 1) 
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Behov av rutiner för hur en anmälan skrivs 
Arbetsplatserna hade olika rutiner och riktlinjer kring att skriva orosanmälan, det fanns 
arbetsplatser där det fanns tydliga riktlinjer men även arbetsplatser där sjuksköterskorna inte 
kände till riktlinjerna för sin specifika arbetsplats. Oavsett om det fanns en tydlig rutin på när 
en anmälan skulle skrivas eller inte poängterades det att ingen kollega klandrar någon annan 
gällande beslutet att skriva en orosanmälan, vare sig det fanns en stark eller svag 
misstankegrad. På de arbetsplatser där sjuksköterskan inte kände till vilka riktlinjer som fanns 
eller där riktlinjer och rutiner saknades ökade osäkerheten hos sjuksköterskorna. 
 
“Det finns ingen rutin för detta. Detta är något jag känner man skulle behöva ibland.”  

(Intervju 1)  
 
Sjuksköterskorna hade olika erfarenheter av att skriva en orosanmälan på olika arbetsplatser. 
Vanligaste tillvägagångssättet var att sjuksköterskan skrev en orosanmälan ensam eller 
tillsammans med kollegor och att dessa personer även skrev under anmälan. På en av 
arbetsplatserna stod sjuksköterskan inte personligen för anmälan utan en chef skrev under den 
med sitt namn. Detta gjorde att sjuksköterskan lättare skrev en anmälan. Vidare uttrycktes en 
tvekan i de fall då det egna namnet behövdes skrivas på anmälan, det fanns en rädsla att själv 
råka illa ut till följd av en orosanmälan, att föräldrarna skulle söka upp sjuksköterskan eller 
dess anhöriga och att det skulle leda till negativa konsekvenser i sjuksköterskans privatliv. 
Trots rädslan för att råka ut för negativa konsekvenser i privatlivet poängterades det att det 
alltid skrivits en orosanmälan när det funnits en misstanke om att barnet for illa.  
 
“Man borde få vara mer skyddad i det, kunna få vara anonym gentemot föräldern.” 

(Intervju 6) 
 
 
Vikten av att vara medveten om fördomar och känslor 
Att möta föräldrars fördomar och att reflektera över sina egna känslor och attityder var 
nödvändigt för att kunna bibehålla det professionella förhållningssättet. 
 
Behov av att möta föräldrarnas fördomar  
Sjuksköterskorna uttryckte att det fanns en viss stigmatisering kring socialtjänsten ute i 
samhället till följd av att många föräldrar saknade kunskap om socialtjänsten och hur de 
hanterar en orosanmälan. Föräldrar trodde ofta att en anmälan till socialtjänsten innebar att 
föräldrarna var dåliga föräldrar och att barnet skulle bli omhändertaget. Att möta föräldrarna i 
deras fördomar och okunskap om socialtjänstens arbete uttrycktes som en faktor som kunde få 
sjuksköterskorna att tveka på att skriva en orosanmälan.   
 
“Det har ju en dålig klang att skriva anmälningar, jag tror att man uppfattar det som förälder 
att man inte klarar av att ta hand om sitt barn eller att man gör sitt barn illa..” 

(Intervju 9) 
Behov av att reflektera över egna attityder 
Sjuksköterskorna berättade att det ofta var mycket känslor inblandade i mötet med barn som 
far illa, dels medlidande för barnet som var drabbat men också ett medlidande för föräldrarna 
som trots vissa situationer ansågs vara bra föräldrar. De känslor och det medlidande som 
väcktes för barnet uppfattades som en svårighet i att inte döma föräldrarna i de fall där barnet 
utsatts för misshandel eller försummelse. Anmälningsplikten ansågs vara en bidragande faktor 
till att sjuksköterskorna, trots känslorna, kunde bibehålla sitt professionella förhållningssätt 
och åsidosätta det egna tyckandet.  
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”Det är ju en skyldighet och ett ansvar och då får jag åsidosätta vad jag tycker och hur jag 
hade agerat privat.” 

(Intervju 9)	  
 

	  
Vikten av fortbildning 
Att upprätthålla kunskap ansågs viktigt för sjuksköterskorna, det efterfrågades kunskap kring 
socialtjänstens arbete samt kunskap utifrån barnets perspektiv. 
 
Behov av kunskap kring socialtjänstens arbete 
Utöver de fördomar som finns i samhället fanns en okunskap bland sjuksköterskorna om vilka 
resurser socialtjänsten hade att bidra med. Det uttrycktes även en önskan om 
utbildningstillfälle tillsammans med socialtjänsten för att få en tydligare inblick i deras 
verksamhet och hur de arbetar efter att ha fått in en orosanmälan. 
 
“...att man tar dit socialtjänsten eller vad som helst som berättar mer om vad de gör ... jag 
tycker att man har fått för lite på fötterna.” 

(Intervju 2) 
 
Den okunskap som fanns om socialtjänsten ledde i sin tur till en svårighet att kommunicera 
kring oron med föräldern. Sjuksköterskorna uttryckte att de önskade få mer återkoppling om 
hur socialtjänstens arbete fortskred, främst för att veta om de agerat rätt i sitt handlande eller 
ej.  
 
“Jag var ju väldigt nyfiken hur de skulle hantera min orosanmälan i efterhand, vad de skulle 
göra åt det. Det hade varit intressant om socialtjänsten hade velat berätta om hur de går 
tillväga rent allmänt och i vilken ordning de gör saker och så där.” 

(Intervju 5) 
 
Behov av kunskap utifrån barnets perspektiv 
Sjuksköterskorna önskade fortbildning inom ämnet barn som far illa, både kring vad som är 
normalt hos ett barn men också hur föräldrarna på bästa sätt blir informerade om hur en 
orosanmälan hanteras. Internutbildningar som arrangerats av arbetsplatsens barnombud har 
stärkt sjuksköterskans trygghet i arbetet med barn som far illa. Hos de sjuksköterskor som 
arbetade mot en blandad patientgrupp, det vill säga de som möter både barn och vuxna, fanns 
en större kunskapslucka jämfört med dem som arbetade endast med barn. De önskade mer 
utbildning kring vad som är normalt och vad som är avvikande hos ett barn, samtidigt så 
fanns det sjuksköterskor som arbetade mot en blandad patientgrupp som kände sig mer trygg i 
vad som behövde observeras hos barnen de mötte. På en av arbetsplatserna fanns ett team som 
arbetade med frågor gällande barn som far illa, teamet erbjöd fortbildningstillfällen en gång i 
halvåret. Teamet bestod av olika yrkesprofessioner och har bidragit till en trygghet hos 
sjuksköterskor genom att de delat med sig av sin kunskap. 
 
“Det är ju jättetryggt, då kan man liksom prata med dem... Att det nu har blivit ett team som 
jobbar med detta gör så att vi blir bättre i detta.” 

(Intervju 10) 
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Diskussion 
Metoddiskussion 
Sjuksköterskor på en akutmottagning möter i sitt dagliga arbete en stor mängd barn och deras 
familjer. Ämnet valdes då det finns lite kunskap och studier som belyser sjuksköterskans 
upplevelse av att, på en akutmottagning, möta barn som far illa och att göra orosanmälan. En 
kvalitativ metod valdes då det var upplevelsen som skulle undersökas samt en mindre mängd 
data som analyserats (Granheim & Lundman, 2004). Datan analyserades induktivt med hjälp 
av en kvalitativ innehållsanalys (Priebe & Landström, 2012). Målet med studien var att få en 
inblick i hur sjuksköterskorna på en akutmottagning upplevde det att möta barn som far illa 
och hur de gick tillväga då de skrev en orosanmälan.  
 
För att en studie skall vara tillförlitlig finns det enligt Lincoln och Guba (1985) fyra kriterier 
som bör tas hänsyn till under hela forskningsprocessen. Dessa är; trovärdighet, pålitlighet, 
bekräftelsebarhet och överförbarhet.  
 
Med trovärdighet menas att författarna skall övertyga läsaren om att skapad kunskap är rimlig 
och att resultatet äger giltighet (Wallengren & Henricson, 2012). Enligt Lincoln och Guba 
(1985) är trovärdigheten ett av de viktigaste kriterierna då det innebär att studiens resultat och 
tolkningar skall vara trovärdiga. För att öka trovärdigheten förbereddes frågor till intervjun, 
både huvudfrågor samt följdfrågor som kunde tänkas komma naturligt. För att intervjuerna 
skulle hålla så hög kvalitet som möjligt hade kunskap om intervjumetodik införskaffats 
(Danielson, 2012).  Det är av yttersta vikt att informanterna som intervjuas känner sig trygga 
och bekväma vid intervjutillfället. Informanterna i denna studie fick själva välja var 
intervjuerna skulle äga rum (Kvale & Brinkman, 2014). I bekantandefasen användes 
“småprat” som isbrytare innan själva intervjun satte igång. För att resultatet skulle bli så 
trovärdigt som möjligt så har författarna tillsammans tolkat och reflekterat över de data som 
framkom i intervjuerna. Då syftet var att undersöka individers upplevelse så är det viktigt att 
individen blir uppmuntrad till att berätta fritt med egna ord kring det ämne som valts (Kvale 
& Brinkman, 2014; Polit & Beck, 2012). Då författarna under hela processens gång 
reflekterat och diskuterat med varandra samt fört en dialog med ansvarig handledare så 
bedöms trovärdigheten i resultatet som hög.  
 
Pålitlighet innebär att om samma studie skulle upprepas igen med samma metod så skall 
samma eller liknande resultat framkomma (Lincoln & Guba, 1985). För att stärka 
pålitligheten har författarna fortlöpande genom hela studien reflekterat och diskuterat både 
med varandra, studiekamrater och handledare. Pålitligheten påvisas också då författarna i 
metoden beskrivit sin förförståelse (Wallengren & Henricson, 2012). I denna studie 
genomfördes tio intervjuer. Författarna ansåg att det var en fördel för resultatet att två av 
informanterna var män. Tio intervjuer ansågs vara lagom då författarna under de sista 
intervjuerna upptäckte att i stort sett inget nytt framkom. Det är inte ovanligt att ett ojämnt 
maktförhållande uppstår mellan intervjuare och informant under en intervju (Dahlberg, 
Dahlberg & Nyström, 2008). Författarna valde att intervjua fem informanter var för att 
minska risken att de skulle känna sig underlägsna och med förhoppning att informanterna 
skulle känna sig mer avslappnade till att prata fritt om sina upplevelser. På så sätt tror 
författarna inte att det skulle varit till resultatets fördel om informanterna intervjuats av båda 
författarna, däremot finns en möjlighet till att det blivit fler följdfrågor om båda författarna 
suttit med under alla intervjuerna.  
 
Bekräftelsebarhet innebär att de slutsatser som presenteras i resultatet är de erfarenheter som 
informanterna uppgett (Lincoln & Guba, 1985). För att stärka bekräftelsebarheten har 
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metoden beskrivits noggrant. Bekräftelsebarheten har stärkts genom att olika citat från 
intervjuerna presenterats, detta ger också läsaren möjlighet till att bedöma studiens giltighet. 
 
Överförbarhet innebär att studiens resultat skall kunna användas i andra sammanhang och 
situationer (Lincoln & Guba, 1985). För att stärka överförbarheten har författarna noggrant 
beskrivit urvalsprocessen och tillvägagångssättet för studien. Detta för att läsarna själva skall 
kunna bedöma om resultatet kan överföras till andra sammanhang. Författarna i denna studie 
har också en variation då både män och kvinnor intervjuats vilket är önskvärt (Graneheim & 
Lundman, 2004). Författarnas hållpunkt är att resultatet är överförbart till andra sjukhus i 
Sverige då gemensamma nämnare i resultatet framkom oavsett vilket av de två sjukhusen 
informanterna arbetade på. 
 
Tillförlitligheten i denna studie anses hög då läsaren ges möjlighet att upprepa denna studie i 
liknande undersökningar, vilket anses viktigt för tillförlitligheten i kvalitativa studier (Kvale 
& Brinkmann, 2014). Då Elo och Kyngäs (2007) riktlinjer för induktiv metod följts noggrant 
under forskningsprocessen anser författarna att tillförlitligheten är hög.  
 
 
Resultatdiskussion 
Syftet i denna studie var att beskriva sjuksköterskans upplevelse av att, på en akutmottagning, 
möta barn som far illa och att göra orosanmälan. Resultatet redovisades i fyra generiska 
kategorier: vikten av att arbeta i team för att känna trygghet; där sjuksköterskan belyste 
vikten av att arbeta i team dels för att fler personer kunde observera barnet, men också att 
känna stöttning av övrig sjukvårdspersonal och socialtjänst. Vikten av att ha rutiner; för att 
kunna identifiera det barn som misstänks fara illa och hur olika rutiner i att skriva 
orosanmälan skapade olika trygghet. Vikten av att vara medveten om fördomar och känslor; 
de fördomar som finns i samhället om socialtjänstens arbete var viktiga att känna till i mötet 
med föräldrarna. Vikten av fortbildning; sjuksköterskorna önskade mer utbildning inom ämnet 
barn som far illa. 
 
Enligt socialtjänstlagen (SFS 2001:453) har all sjukvårdspersonal skyldighet att anmäla till 
socialtjänsten vid minsta misstanke om att ett barn far illa. Alla sjuksköterskor i studien var 
medvetna om detta även om alla inte hade kunskap om vilka rutiner som fanns på den 
enskilda arbetsplatsen. Då möten på akutmottagningen är korta beskrevs detta som en 
utmaning i att identifiera barn som far illa och skapade ibland en osäkerhet. Att som 
sjuksköterska göra en första bedömning om de skador barnet har beror på misshandel eller om 
den logiska orsaken som föräldrarna uppger stämmer kunde vara mycket utmanande och svårt 
(Hoehn et al., 2018). 
 
I resultatet framkom att sjuksköterskorna upplevde det som mycket positivt att arbeta i team 
runt de barn som misstänktes fara illa. Fördelarna som lyftes gällande teamarbete var främst 
att de kunde konsultera varandra, känna stöd från sina kollegor och reflektera över vad de 
observerat i mötet med barnet. Eisbach & Dreissnack (2010) beskriver att känslan av att bli 
stöttad och uppbackad av sina kollegor skapar en stark trygghetskänsla. Vidare så är 
teamarbetet viktigt när det gäller evidensbaserad vård. Gemensamma reflektioner och 
diskussioner är viktiga komponenter för att säkerställa att barnet för bästa möjliga vård och 
för en fortsatt utveckling av evidensen (Svensk sjuksköterskeförening, 2016).  
 
I resultatet framkom även att sjuksköterskorna upplever okunskapen kring socialtjänstens 
arbete som ett problem och att de själva ansåg sig behöva mer kunskap kring hur 
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socialtjänsten arbetar med dessa frågor. Forskning pekar på att ökad kunskap kring vilka 
stödinsatser som kan sättas in vid en anmälan har en betydande roll i att en anmälan upprättas. 
På så vis kan ökad kunskap om socialtjänstens arbete leda till ett minskat lidande hos barnet 
genom att anmälan skrivs i ett så tidigt skede som möjligt (Markenson et al., 2007).  
 
Det framkom i resultatet framkom att de sjuksköterskor som möter en blandad patientgrupp 
tyckte sig ha mindre kunskap om vad som ansågs som normalt eller avvikande hos ett barn. 
Fraser (2010) visade att sjuksköterskor som inte har någon ytterligare utbildning inom ämnet 
barn som far illa gör färre anmälningar jämfört med de sjuksköterskor som har utbildning i 
ämnet. En fråga som diskuteras av Piltz och Wachtel (2009) är att alla sjuksköterskor är 
skyldiga att skriva anmälan och därmed borde få återkommande utbildningar inom området. 
Även Land och Barcley (2008) poängterar att bristfällig kunskap leder till att hinder kan 
uppstå i samband med att en orosanmälan ska skrivas till socialtjänsten. Detta visar på vikten 
av utbildning för att kunna identifiera de barn som misstänks fara illa och därmed få 
stödinsatser insatta i ett tidigt skede. 	   Som en del i resultatet framkom att det på vissa 
arbetsplatser fanns särskilda team som arbetade med dessa specifika frågor om barn som far 
illa, genom teamets samlade kompetens hos olika professioner kunde kunskap nå ut till 
sjuksköterskorna. Detta upplevdes som en bidragande faktor till ökad trygghet i samband med 
att en orosanmälan skrevs. Flera regioner i Sverige arbetar utifrån FN:s barnkonvention 
genom att de infört barnombud på de arbetsplatser som möter barn och föräldrar (Region 
Jönköpings län; Region Kronoberg). Barnombudet har specifik utbildning och kan hjälpa 
kollegor till att barnet ska få adekvat hjälp och stöd. Genom barnombud kommer barnets 
bästa att ständigt finnas som ett medvetet perspektiv i regionernas verksamheter (ibid).  
 
En återkommande punkt i resultatet var att rutiner efterfrågades på arbetsplatsen, både rutiner 
för att upptäcka de barn som misstänks fara illa, men också rutiner för hur sjuksköterskan 
skulle gå till väga när barnet var identifierat. På de arbetsplatser där det fanns rutiner 
uttrycktes en ökad känsla av trygghet jämfört med de arbetsplatser som saknade tydliga 
rutiner och riktlinjer. Att utbildning och rutiner behövs lyfts av Piltz och Wachtel (2009) 
vilket sammanfaller med resultatet i denna studie. En rutin som framkom i resultatet var att 
barn som misstänktes fara illa ofta lades in på barnavdelningen för vidare observation, detta 
kan anses som en god rutin då Nayda (2004) beskriver tidsbristen på en akutmottagning som 
ett problem i att identifiera dessa barn. 
 
Slutsatser 
Studien visar att mötet mellan sjuksköterskan på akutmottagningen och barn som far illa kan 
bli ännu mer effektivt om sjuksköterskan innehar den kompetens och utbildning som krävs för 
att identifiera dessa barn samt innehar kunskap om hur kommunikationen med familjen sker 
på bästa sätt. Detta skulle kunna göra att fler barn som far illa får chansen att få den hjälp och 
det stöd de behöver i ett tidigare skede. Regelbunden kompetensutveckling inom området är 
grundläggande för att kunna ge evidensbaserad omvårdnad till barn som far illa. 
Att samarbeta med kollegor stärkte tryggheten hos sjuksköterskorna i mötet med barn som far 
illa, detta oavsett yrkesprofession hos kollegan. Fastställda rutiner och riktlinjer på 
arbetsplatsen var viktigt då det hjälpte sjuksköterskan att identifiera dessa barn samt att veta 
hur en orosanmälan skulle utformas.  
 
 
Kliniska implikationer 
Resultatet från denna studie kan vara ett underlag för förbättringsarbete på akutmottagningar 
där sjuksköterskor möter barn, den kan användas som en del i att stärka arbetet kring barn 
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som misstänks fara illa. Resultatet visade ett utökat behov av rutiner för att kunna identifiera 
barn som far illa samt mer kunskap om hur en orosanmälan utformas. Vidare forskning skulle 
kunna vara att titta mer på hur det på ett tydligare sätt går att anpassa sjuksköterskornas 
arbetssätt för att optimera mötet med dessa barn och deras familjer. Vidare forskning skulle 
också kunna vara att jämföra tryggheten hos sjuksköterskan före och efter erlagd 
specialistutbildning inom barn- och ungdomssjukvård för att se om ämnet barn som far illa 
bör lyftas i alla specialistutbildningar då även barn som anhöriga faller inom ramarna för barn 
som far illa. 
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Bilaga 1 
Informationsbrev till sjuksköterska 

Vill du vara med i en intervju kring upplevelsen av att, på en 
akutmottagning, möta barn som far illa och skriva orosanmälan? 
 
Vi är två sjuksköterskor som läser till specialistsjuksköterska med inriktningen mot hälso- och 
sjukvård för barn och ungdomar på Hälsohögskolan i Jönköping.  
Under våren 2019 kommer vi att skriva vår magisteruppsats kring ämnet att, på en 
akutmottagning, möta barn som far illa och att göra en orosanmälan.  
 
Bakgrund  
För närmre 30 år sedan antog FN Barnkonventionen, en konvention om barns rättigheter. 
Barnkonventionen säger bland annat att vi tillsammans ska ”skydda barnet mot alla former av 
fysiskt eller psykiskt våld, skada eller övergrepp, vanvård eller försumlig behandling, 
misshandel eller utnyttjande, innefattande sexuella övergrepp”. 
År 2017 anmäldes över 23000 misshandelsbrott i Sverige där brottsoffret var under 18 år. All 
sjukvårdspersonal är skyldiga enligt Socialtjänstlagen att anmäla till socialtjänsten om 
misstanke finns att ett barn far illa, oavsett om bevis finns eller inte Vi vill med denna studie 
beskriva hur sjuksköterskan som möter dessa barn upplever situationen.  
 
Syfte  
Syftet med denna magisteruppsats är att beskriva sjuksköterskans upplevelse, av att på en 
akutmottagning, möta barn som far illa och göra orosanmälan. 
 
Genomförande 
Magisteruppsatsen genomförs i form av en intervjustudie där sjuksköterskor som möter barn i 
sin yrkesroll kommer att intervjuas 
Vi skulle vilja intervjua dig som sjuksköterska/barnsjuksköterska som möter barn i ditt arbete 
på en akutmottagning. Vi ser gärna att du jobbat minst ett år som sjuksköterska.  
Intervjun kommer att spelas in för att sedan skrivas ut ordagrant. Endast vi som studenter och 
vår handledare har tillgång till intervjun. Intervjuerna kommer sedan att analyseras med hjälp 
av innehållsanalys och resultatet publiceras i en magisteruppsats. Resultatet kommer att 
presenteras på gruppnivå.   
 
 
Om du är intresserad av att delta eller vill ha mer information önskar vi att du kontaktar oss 
via telefon eller mail. Tillsammans med dig kommer vi sedan överens om när och var 
intervjun kan ske  
Du kan när som helst både innan, under och efter avbryta ditt deltagande i denna studie. 
 
Vid frågor är du välkommen att kontakta oss! 
 
 
 
Jennie Christoffersson, 
leg. Sjuksköterska 
Barnsjuksköterskestudent 
chje1717@student.ju.se 
076-1412304 

 
 
Lovisa Hagesjö, leg. 
Sjuksköterska  
Barnsjuksköterskestudent 
halo17lh@student.ju.se 
073-5391531 

 
 
Maria Björk, handledare 
vid Hälsohögskolan i 
Jönköping 
barnsjuksköterska, docent 
Maria.bjork@ju.se 
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Bilaga 2 
Informationsbrev till  
enhetschef/avdelningschef 
 
Vi är två sjuksköterskor som läser till specialistsjuksköterska med inriktningen mot hälso- och 
sjukvård för barn och ungdomar på Hälsohögskolan i Jönköping.  
Under våren 2019 kommer vi att skriva vår magisteruppsats kring ämnet att, på en 
akutmottagning, möta barn som far illa och att göra en orosanmälan.  
 
Bakgrund  
För närmre 30 år sedan antog FN Barnkonventionen, en konvention om barns rättigheter. 
Barnkonventionen säger bland annat att vi tillsammans ska ”skydda barnet mot alla former av 
fysiskt eller psykiskt våld, skada eller övergrepp, vanvård eller försumlig behandling, 
misshandel eller utnyttjande, innefattande sexuella övergrepp”. 
År 2017 anmäldes över 23000 misshandelsbrott i Sverige där brottsoffret var under 18 år. All 
sjukvårdspersonal är skyldiga enligt Socialtjänstlagen att anmäla till socialtjänsten om 
misstanke finns att ett barn far illa, oavsett om bevis finns eller inte Vi vill med denna studie 
beskriva hur sjuksköterskan som möter dessa barn upplever situationen.  
 
Syfte  
Syftet med denna magisteruppsats är att beskriva sjuksköterskans upplevelse, av att på en 
akutmottagning, möta barn som far illa och göra orosanmälan. 
 
Genomförande 
Magisteruppsatsen genomförs i form av en intervjustudie där sjuksköterskor som mött barn på 
en akutmottagning som farit illa kommer att få förfrågan om att intervjuas. 
Vi ser gärna att sjuksköterskan jobbat minst ett år som sjuksköterska. Intervjun kommer att 
spelas in för att sedan skrivas ut ordagrant. Endast vi som studenter och vår handledare har 
tillgång till intervjun. Intervjuerna kommer sedan att analyseras med hjälp av innehållsanalys 
och resultatet publiceras i en magisteruppsats. Resultatet kommer att presenteras på 
gruppnivå.   
      
     
Kontakt 
Vi önskar med detta informationsbrev få ett godkännande av att få genomföra studien på din 
enhet. Vi önskar också att genom er, komma i kontakt med de 
sjuksköterskor/barnsjuksköterskor som i sin yrkesroll mött barn som far illa och skrivit 
orosanmälan, och som är villiga att delta i en intervju. Vi kommer att kontakta er telefonledes 
med förfrågan om att genomföra intervjuer på er enhet.  
 
 
Vid frågor är du välkommen att kontakta oss! 
 
Jennie Christoffersson, 
leg. Sjuksköterska 
Barnsjuksköterskestudent 
chje1717@student.ju.se 
076-1412304 
 

Lovisa Hagesjö, leg. 
Sjuksköterska  
Barnsjuksköterskestudent 
halo17lh@student.ju.se  
073-5391531 
 

Maria Björk, handledare 
vid Hälsohögskolan i 
Jönköping 
barnsjuksköterska, docent 
maria.bjork@ju.se  
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Bilaga 3.  
Demografiska data om sjuksköterskan 

- Man eller kvinna? 
- ålder? 
- Hur länge har du arbetat som sjuksköterska?  
- Har du någon vidareutbildning?  
- Om ja, vilken?  
- Hur länge har du arbetat som specialistsjuksköterska? 
- Berördes området ”barn som far illa” i din utbildning? 
- Var arbetar du nu? 
- Hur länge har du arbetat här? 
- Vilka patientgrupper möter du på din arbetsplats? 
- Var har du arbetat tidigare? 
- Hur många gånger har du gjort orosanmälan? 

 
 
Intervjuguide:  

- Kan du beskriva hur du upplever att det är att möta barn som far illa och att göra en 
orosanmälan? 
- Kan du berätta om de rutiner ni har kring att möta barn som far illa och göra 
orosanmälningar? 

Uppföljande frågor 

- Kan du berätta om en situation där du mötte ett barn som for illa? 
- Vad tänkte du då? 
- Vad pratade ni om då? 
- Vad gjorde ni då? 
- Hur kändes det? att bemöta föräldrarna/ barnet? 
- Hur gick ni vidare? 
- Hur kändes det under tiden? Efteråt? 

 
 


